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ยุวลักษณ�  เส�งหวาน และคนอ่ืนๆ : แนวทางการพัฒนาการจัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร.                    
(THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION RADIO ARRANGEMENT IN SAMUTSAKHON),  119 หน�า. 

  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการบริหารงาน  การจัดรายการ  และหาแนวทางในการพัฒนาการจัด
รายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร เก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง 1) การสอบถาม  ผู�ฟUงรายการวิทยุชุมชน              
ในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 365 คน 2) การสัมภาษณ�  ผู�บริหาร จํานวน 19 คน ผู�ดําเนินรายการ จํานวน 34  คน  
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ผู�ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 2 คน รวม 45 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก� แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ�                     
การวิเคราะห�ข�อมูลโดยการวิเคราะห�เน้ือหา  ค�าความถ่ี  ค�าร�อยละ  ค�าเฉลี่ย  ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว�า  
 พฤติกรรมการรับฟUงรายการจากวิทยุชุมชนของผู�ฟUงในจังหวัดสมุทรสาคร พบว�า ส�วนใหญ�เป\ดรับฟUงบ�าง 
(3]4วัน/สัปดาห�) ช�วงเวลาในการเป\ดรับฟUงรายการวิทยุชุมชนในเวลา 09.01]13.00 น. การใช�เวลาในการฟUงรายการ
วิทยุชุมชนแต�ละครั้งไม�เกินครึ่งช่ัวโมง ลักษณะการเป\ดฟUงรายการจากวิทยุชุมชนเป\ดฟUงสลับไปมากับคลื่น             
รายการอ่ืน  สถานท่ีเป\ดรับฟUงรายการวิทยุชุมชนจากท่ีพักอาศัย ประเภทรายการท่ีเป\ดรับฟUงเป̀นฟUงรายการศิลปะ/
ความบันเทิง   
 ความคิดเห็นของผู�ฟUงต�อการฟUงรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม พบว�า                 
มีความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป̀นรายด�าน พบว�า ทุกด�านท้ังด�านเน้ือหา ด�านผู�ดําเนินรายการ/
ดีแจ ด�านรูปแบบการนําเสนอ ด�านเวลาในการนําเสนอ และความชัดเจนในการออกอากาศ มีความคิดเห็นอยู�ใน
ระดับปานกลาง 
 ปUญหาและอุปสรรคในการบริหารงานสถานีวิทยุชุมชน ได�แก� ปUญหาคลื่นสัญณาณความถ่ีแทรก     
เครื่องส�งเก�า  เครื่องส�งเสียมีค�าใช�จ�ายสูงในการซ�อมแซม ไม�มีช�างเทคนิคประจําในการซ�อมบํารุงรักษา 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดรายการวิทยุชุมชน 
 ด�านเน้ือหาวัตถุประสงค� ทุกสถานีควรเสนอเน้ือหาและสาระท่ีเป̀นประโยชน�ตามเวลาท่ีเหมาะสม      
ของแต�ละสถานีและเหมาสมกับกลุ�มผู�ฟUง   
 รูปแบบการนําเสนอและช�วงรายการให�มีความหลากหลาย  ดําเนินรายการสดให�มากข้ึน เป\ดโอกาสให�
ผู�ฟUงได�แสดงความคิดเห็น  สอบถามความคิดเห็นพร�อมข�อเสนอแนะจากประชาชน  
 ด�านผู�ดําเนินรายการ/ดีเจ  ควรมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู�แก�ผู�ดําเนินรายการด�านการใช�ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร  และเทคนิคการจัดรายการ 

 ด้านเวลาในการนําเสนอ สถานีควรออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือเข�าถึงกลุ�มผู�ฟUงท่ีทํางานในเวลา
กลางคืน 

 ภาครัฐ เอกชน ชุมชนควรเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ                    
การดําเนินงานของสถานีวิทยุ สนับสนุนงบประมาณของสถานีวิทยุ และร�วมดําเนินรายการ ควรส�งเสริมสนับสนุน 
นักจัดรายการอาสาในชุมชนโดยเพ่ิมเข�าไปในหลักสูตรของทุกระดับช้ันเพ่ือพัฒนานักจัดรายการ  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) ควรสร�างความร�วมมือกับหน�วยงาน
ต�างๆ เช�น สาธารณสุข  องค�การอาหารและยา สถานีตํารวจ หรือจัดเจ�าหน�าท่ีเพ่ือเข�ามาดูควบคุมการโฆษณาของ
สถานีวิทยุ   
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 The purpose of this research was to study the communication radio arrangement 
administration and to find the way to develop the communication radio arrangement in 
Samutsakon Province. Data collection from sampling; 1) Questionnaire with 365 communication 
radio listeners in Samutsakon Province. 2) Interview with 19 administrators, 34 moderators, and 2 
experts, totally 45 persons. The tools used in the research were questionnaire, interview form. 
Data analysis included content analysis, frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The research results were found: 
 The behavior of listener that listen to the communication radio in Samutsakon 
Province. It was found that listeners mostly listen to the radio 3]4 days per week. The time to 
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listen to radio was 09.01 am – 01.00 pm. The time spending for listening to the communication 
radio was around 30 minutes per time. The taste of the listener to choose the desired 
communication radio wave. The location of the listener to listen to the communication radio in 
residence. The kinds of  communication radio program to listen to were art/entertainment. 
 The opinion of listeners to listen to the communication radio in Samutsakon province.          
It was found that; the opinion of the listeners was moderate. Considering each list, they were 
found that every aspect of content, moderator aspect/DJ, presentation format aspect, the time in 
presentation, and the clarity in broadcasting. There was the opinion in the moderate level.  
 The suggestion of the development way of communication radio arrangement 
 The objective of content: Every station should broadcast the useful material in the 
properly time of each station and it is suitable to listener group.  
 The presentation format and the list should have diversity: The live performance 
should be more. To give the chance to listeners can express opinion. To ask the opinion and 
suggestion from people in society. 
 The moderators should have training to increase knowledge, speech skill training and 
skill in process. 
 The time in presentation should be on the air 24 hours to reach the listener group who 
work at night.  
 Government, individual, and community should have participated in management 
administration, controlling, and checking the radio station process. To support budget to radio 
station and joint the process. To support volunteer moderators in community by putting the 
curriculum in every level to develop emcees. National Broadcasting and Telecommunication 
Commission (NBCT) should have cooperation with general institution such as; Public health, food 
and drug administration, Police station or to set the Staffs to control advertisement of the radio 
stations.   


